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  บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จาํกัด (มหาชน) 
แบบแสดงความจํานงในการใช้สทิธิซื �อหุ้นสามญัของบริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จํากดั (มหาชน) (TTA-W5) 

ครั �งที!      วนักําหนดการใช้สทิธิ      

วนัที!ยื!นความจํานงการใช้สทิธิ     ทะเบยีนผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิเลขที!      

เรียน คณะกรรมการบริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จํากดั (มหาชน) 
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว/นิติบคุคล)  นามสกลุ  

วนั/เดือน/ปีเกิด  เพศ  สญัชาติ  อาชีพ  

บ้านเลขที!  หมู่ที!  ตรอก/ซอย  ถนน  แขวง/ตําบล  

เขต/อําเภอ  จงัหวดั  รหสัไปรษณีย์  โทรศพัท์  

* บคุคลธรรมดาสญัชาติไทย เลขบตัรประจําตวั เลขที!  

* บคุคลธรรมดาสญัชาติต่างด้าว ใบต่างด้าว/หนังสอืเดินทาง/เลขบตัรประจําตวัเลขที!  

* นิติบคุคลสญัชาติไทย เลขทะเบยีนบริษัท  

* นิติบคุคลสญัชาติต่างด้าว เลขทะเบยีนบริษัท  

ในฐานะผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิที!จะซื �อหุ้นสามญัของบริษัท ข้าพเจ้ามีความประสงค์ที!จะขอใช้สทิธิในการจองซื �อหุ้นสามญัของ บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จํากดั (มหาชน) ตามรายละเอียดต่อไปนี � 
จํานวนหน่วยของใบสาํคญัแสดงสทิธิ 

ที!ขอใช้สทิธิ (หน่วย) 
อตัราการใช้สทิธิ จํานวนหุ้นสามญัที!ได้จากการขอใช้สทิธิ (หุ้น) 

 

ราคาใช้สทิธิ 

(บาทต่อหุ้น) 
รวมเป็นเงินทั �งสิ �น (บาท) 

 

 1 : 1.0141 เศษทศนิยมของหุ้นตัดทิ !ง 18.2439 เศษทศนิยมของบาทตัดทิ !ง 

ข้าพเจ้าได้สง่มอบใบสาํคญัแสดงสทิธิที!จะซื �อหุ้นสามญัหรือใบแทนใบสาํคญัแสดงสทิธิ และขอรับทอนใบสาํคญัแสดงสทิธิ (ถ้ามี) ดังนี � 
ใบสาํคญัแสดงสทิธิ หรือใบแทนใบสาํคญัแสดงสทิธิฯ ที!สง่มอบ จํานวนหน่วยของใบสาํคญัแสดงสทิธิที!ขอรับทอน (ถ้ามี) 

เลขที! จํานวน (หน่วย) (หน่วย) 
   

วิธีการรับใบสําคัญแสดงสิทธิส่วนที"ขอรับทอน (ถ้ามี) 
* ให้ออกใบสาํคญัแสดงสทิธิที!ได้รับการจดัสรรนั �นไว้ในชื!อ “บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั เพื!อผู้ฝาก” และดําเนินการให้บริษัท  

สมาชิกผู้ฝากเลขที!  นําใบแสดงสทิธิเข้าฝากไว้กบับริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั เพื!อเข้าบญัชีซื �อขายหลกัทรัพย์ เลขที!  

ซึ!งข้าพเจ้ามีอยู่กบับริษัทนั �น 

* ให้ออกใบสาํคญัแสดงสทิธิที!ได้รับการจดัสรรนั �นไว้ในชื!อ “บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั เพื!อผู้ฝาก” และนําใบสาํคญัแสดงสทิธิเข้าฝากไว้กบั บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั โดยเข้าบญัชี 
ของบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์ สมาชิกเลขที! "## (การถอนเป็นใบหลกัทรัพย์ภายหลงั ผู้จองซื �อจะต้องเสยีค่าธรรมเนียมที! บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั กําหนดไว้) 
* ให้ออกใบสาํคญัแสดงสทิธิที!ได้รับการจดัสรรนั �นไว้ในชื!อข้าพเจ้าและจดัสง่ใบสาํคญัแสดงสทิธิให้ข้าพเจ้าตามชื!อที!อยู่ที!ระบไุว้ในสมุดทะเบยีนผู้ ถือหุ้น ทางไปรษณีย์ลงทะเบยีน 

หากข้าพเจ้าได้รับการจัดสรรหุ้นดงักล่าวแล้ว ข้าพเจ้าตกลงให้ดําเนินการดงัต่อไปนี ! (โปรดเลือกวิธีใดวิธีหนึ"งเท่านั !น) 
* นําหุ้นเข้าบญัชีซื �อขายหลกัทรัพย์ของตนเอง : ให้ออกใบหุ้นที!ได้รับการจดัสรรนั �นไว้ในชื!อ “บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั เพื!อผู้ฝาก” 
และดําเนินการให้บริษัท  สมาชิกผู้ฝากเลขที!  นําหุ้นเข้าฝากไว้กบับริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั 

เพื!อเข้าบญัชีซื �อขายเลขที!  ชื!อ  (ชื!อผู้จองซื �อหุ้นต้องเป็นชื!อเดียวกบัชื!อบญัชีซื �อขายหลกัทรัพย์เท่านั �น) 
* นําหุ้นเข้าฝากบญัชีของผู้ออกหลกัทรัพย์ : ให้ออกใบหุ้นที!ได้รับการจดัสรรนั �นไว้ในชื!อ “บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั เพื!อผู้ฝาก” และนําหุ้นเข้าฝากไว้กบั บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั 
โดยเข้าบญัชีของบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์ สมาชิกเลขที! "## (การถอนเป็นใบหลักทรัพย์ภายหลงั ผู้จองซื �อจะต้องเสยีค่าธรรมเนียมที! บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั กําหนดไว้) 
* รับเป็นใบหุ้น : ให้ออกใบหุ้นที!ได้รับการจดัสรรนั �นไว้ในชื!อของข้าพเจ้า และจดัสง่ใบหุ้นให้ข้าพเจ้าตามชื!อที!อยู่ที!ระบไุว้ในสมดุทะเบยีนผู้ ถือหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบยีน โดยข้าพเจ้ายินดีมอบหมายให้บริษัทดําเนินการใดๆ  
เพื!อทําให้สามารถจดัทําใบหุ้น และสง่มอบใบหุ้นให้แก่ข้าพเจ้าโดยเร็ว แต่ไม่เกิน $% วนัทําการ นบัจากวนักําหนดการใช้สทิธิ ซึ!งข้าพเจ้าอาจได้รับใบหุ้นหลงัจากที!ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยรับหลกัทรัพย์ของบริษัทเป็น
หลกัทรัพย์จดทะเบยีน และอนญุาตให้ทําการซื �อขายได้ในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมกนันี �ข้าพเจ้าขอสง่เงินค่าจองซื �อหุ้นสามญัดังกลา่ว โดย 

 

* โอนเงินเข้าบญัชี “บัญชีจองซื !อหุ้นสามัญเพิ"มทุน บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จํากัด (มหาชน)” ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) สาขาเพลนิจิต บญัชีเดินสะพดัเลขที! #$%-&#$'&#-*  
* เช็คธนาคาร * เช็คบคุคล * ดร๊าฟ โดยสั!งจ่าย “บัญชีจองซื !อหุ้นสามัญเพิ"มทุน บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จาํกัด (มหาชน)” 
เลขที!เช็ค  วนัที!  ธนาคาร  สาขา  

ข้าพเจ้าขอรับรองและตกลงว่าจะซื �อหุ้นสามญัจํานวนดงักลา่ว และจะไม่ยกเลกิรายการที!ได้แสดงไว้ข้างต้นนี � แต่หากข้าพเจ้าไม่สง่แบบแสดงความจํานงการใช้สทิธิซื �อหุ้นสามญัที!ได้กรอกรายละเอียดครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว พร้อม
ชําระเงินค่าจองซื �อหุ้นมายงับริษัทภายในระยะเวลาการแจ้งความจํานงในการใช้สทิธิ หรือหากเช็ค/ดร๊าฟ ที!ไม่ผ่านการเรียกเก็บเงินจากธนาคาร ให้ถือว่าข้าพเจ้าแสดงเจตนาไม่ประสงค์จะใช้สทิธิในการจองซื �อหุ้นสามญัของบริษัท 

   

ลงชื!อ  ผู้จองซื �อหุ้นสามญั 

 (                                                                                               )  

   

หลักฐานการจองซื !อหุ้นสามัญตามใบสําคัญแสดงสิทธิของบริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จาํกัด (มหาชน) (TTA-W5) (ผู้จองซื !อโปรดกรอกข้อความในส่วนนี !ด้วย) 
วนัที!  

บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จํากดั (มหาชน) ได้รับเงินจาก  

ทะเบยีนผู้ ถือใบสําคญัแสดงสทิธิ  ในการจองซื �อหุ้นสามญัเพิ!มทนุจํานวน  หุ้น ราคาหุ้นละ 18.2439 บาท 

เป็นเงินรวม  บาท และมีใบสาํคญัแสดงสทิธิที!ขอรับทอน (ถ้ามี) จํานวน  หน่วย 

โดยชําระเป็น * เช็คธนาคาร * เช็คบคุคล * ดร๊าฟ * เงินโอน 

เลขที!เช็ค  วนัที!  ธนาคาร  สาขา  

ผู้จองซื �อต้องการให้ดําเนินการสง่มอบหุ้นสามญั ดงันี � 
* นําหุ้นเข้าฝากบญัชีซื �อขายหลกัทรัพย์ของผู้จองซื �อที!มีอยู่กบับริษัทซึ!งมีเลขที!สมาชิกผู้ฝากเลขที!  บญัชีซื �อขายหลกัทรัพย์เลขที!  

* ออกใบหุ้นในนาม “บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั เพื!อผู้ฝาก” สมาชิกเลขที! "## 

* รับเป็นใบหุ้นในนามผู้จองซื �อ 

เจ้าหน้าที!ผู้ รับมอบอํานาจ  



  Thoresen Thai Agencies Public Company Limited 

Notification Form for Exercise of Right to Purchase Ordinary Shares of Thoresen Thai Agencies Public Company Limited No. 5 (TTA-W5)   

No. of Exercise     Exercise Date      

Notification Date     Warrant holder registration No.      

To The Board of Directors of Thoresen Thai Agencies Public Company Limited 

Mr./Mrs./Miss/Juristic person  Surname  

Birth Date  Sex  Nationality  Occupation  

Address No.  Moo  Soi  Road  Sub-District  

District  Province  Postal Code  Telephone No.  

* Thai Individual Identification No.  

* Foreign Individual Alien card/Passport/ID card No.  

* Thai Juristic Entity Company Registration No.  

* Foreign Juristic Entity Company Registration No.  

Being the warrant holder of the Company, I/We hereby intend to exercise the right to purchase the ordinary shares of Thoresen Thai Agencies Public Company Limited as follows: 

Number  of the warrants  

to be exercised (Units) 

Exercise ratio Number of the ordinary shares received from  

the exercised  warrants (Shares)  

Exercised price   

(Baht) 

Total Payment for Subscription (Baht)   

 1 : 1.0141 Fraction shall be disregarded 18.2439 Fraction shall be disregarded 

I /We have submitted the warrant certificate or temporary warrant certificate and will receive new certificate representing those warrants that were not exercised (if any) as follows: 

Warrant certificate(s) or temporary warrant certificate have been delivered  Number of warrants which were not exercised (if any) 

Number Amount (Units) (Units) 

   

For the warrants that were not exercised (if any): 

When I/We received the above warrant certificate that was not exercised (if any), I/We hereby agree to have either one of the following executed (Subscriber must choose one): 

* Issue a warrant certificate in the name of “Thailand Securities Depository Company Limited for Depositor” for the allotted warrants and arrange for the Participant name 

       Participant No.  ,to deposit those warrant certificates with Thailand Securities Depository Company Limited. 

For my/our securities trading account No.  which I/we have accounted with.   

* Issue a warrant certificate that was not exercised in the name of “Thailand Securities Depository Company Limited for Depositors” and deposit that certificate with Thailand Securities Depository Company 

Limited under Issuer’s account number 600 for my/our name. (For issuing a warrant certificate later, the subscriber will pay the fee as prescribed by Thailand Securities Depository Company Limited.) 

* Issue a warrant certificate for the allotted warrants in my/our name and deliver it to my/our address as shown in the Company’s share register book by registered mail.   

If the ordinary shares are allotted to me/us, I/we hereby agree to have either one of the following executed (Subscriber must choose one) 

* Scripless system: securities to be credited into my/our trading account : Issue the share certificate in the name of “Thailand Securities Depository Company Limited  for Depositor” 

arrange for the Participant name  Participant No.  ,to deposit those ordinary shares with Thailand 

Securities Depository Company Limited. For my/our securities trading account No.  which I/we have accounted with.  

* Deposit into the Issuer’s account : Issue the share certificate in the name of “Thailand Securities Depository Company Limited for Depositors” for the allotted shares and deposit those shares with Thailand 

Securities Depository Company Limited for Depositors” under Issuer’s account number 600 for my/our name. (For issuing a share certificate later, the subscriber will pay the fee as prescribed by Thailand 

Securities Depository Company Limited.) 

* Script system : Issue a share certificate for the allotted shares under my/our name and deliver it to my address as shown in the Company’s share register book by registered mail.   

I/We hereby authorize the Company to proceed with any necessary action to the share certificate made and delivered to me/us as soon as possible but not later than 15 business days after the end of 

exercise period. I/we also agree that the certificate may be obtained after SET approves listing of the Company’s securities. 

I/We herewith attach subscription payment by    

* Cash transfer to “Thoresen Thai Agencies Public Company Limited for Share Subscription”  The Siam Commercial Bank Public Company Limited, Ploenchit Branch, Current Account, Account 

Number 059-305630-8  

* Cashier cheque * Personal cheque * Draft Made payable to   “Thoresen Thai Agencies Public Company Limited for Share Subscription” 

Cheque No.  Date  Bank  Branch  

I/We hereby undertake and agree to subscribe for such ordinary shares as stated above and shall not revoke this subscription. If I/We do not return the completed Notification Form together with full payment 

to the Company within the Notification Period or the personal cheque/cashier cheque/draft has not been honored,    I/We shall be deemed to have not exercised the warrants.  

Signed  Subscriber 

 (                                                                                                          )  

   

Receipt Form for the Exercise of Warrant to Purchase Ordinary Shares of Thoresen Thai Agencies Public Company Limited (TTA-W5) (Subscriber - please also fill in this section) 

Date  

Thoresen Thai Agencies Plc. has received the money from  

Warrant holder registration No.  for a subscription of ordinary shares  of  shares.  At the price of Baht 18.2439 per share. 

Total amount  Baht and have the number of warrants which were not exercised  Units 

Payment by * Cashier cheque * Personal cheque * Draft * Cash transfer 

Cheque No.  Date  Bank  Branch  

Subscriber desires to obtain subscribed shares as follows:   

* Issue a share certificate and deposit it for participant No.  For securities trading account No.  

* Issue a share certificate under the name of “Thailand Securities Depository Company Limited for Depositors”, and deposit it with Thailand Securities Depository Company Limited under the Issuer 

account number 600. 

* Issue a share certificate for the allotted shares under my/our name and deliver it to my/our address as shown in the Company’s share register book by registered mail.   

  

Authorized officer  
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I/We hereby confirm that the information herein is correct and in accordance with my intentions.  These also include the case that I/we request TISCO Securities to withdraw and/or transfer 
securities to other accounts.  I/We would be responsible for any liabilities, which may cause from the above transactions to TISCO Securities or any other person, without any conditions.  
I/We acknowledge that, upon request from the Revenue Department or any other authorities, TISCO Securities shall disclose the information herein. 
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